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Q8 Formula R Long Life 5W-30 
 
 
Mô tả sản phẩm 

• Dầu nhớt động cơ tổng hợp hoàn toàn hiệu suất cực cao với công nghệ Low SAPS ít 
tạo ra cặn Sulphated Ash (Sun-phát), Phosphoruos (Phốt-pho), Sulphur (Sun-phua) cho 
động cơ Renault, Nissan và Mitsubishi theo tiêu chuẩn Châu Âu 5 & 6 được trang bị 
hệ thống lọc hạt (Diesel Particulate Filter – DPF). 

• Dầu động cơ cho xe ô tô và xe thương mại sử dụng xăng hoặc dầu tiêu chuẩn Châu 
Âu 5 & 6 sử dụng cho động cơ hút khí tự nhiên hoặc tăng áp yêu cầu dầu động cơ 
LowSAPS. 

 
 
 
Ứng dụng sản phẩm 

• Dầu động cơ cho xe ô tô và xe thương mại của Renault yêu cầu dầu LowSAPS. 
• Khoảng thời gian thay nhớt kéo dài lên đến 30.000km. 
• Được phát triển đặc biệt cho động cơ diesel (dầu) của Renault Châu Âu 5 & 6 được 

trang bị hệ thống lọc hạt DPF yêu cầu thông số kỹ thuật dầu động cơ RN 0720. 
• Chỉ dành cho động cơ Euro 5 & 6 yêu cầu dầu động cơ Low SAPS. 

 
 
 

Tính năng OEM phê duyệt Khuyên dùng 
§ ACEA C4 § Renault RN 0720  § MB 226.51  

 
 
 
Lợi ích sản phẩm 

• Giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. 
• Công thức LowSAPS bảo vệ Hệ Thống Lọc Xúc Tác Xả và Bộ Lọc Bụi Diesel. 
• Vệ sinh động cơ tuyệt vời và bảo vệ chống mài mòn làm tăng độ bền của động cơ. 
• Kéo dài khoảng thời gian thay nhớt. 
• Độ bền màng dầu cao trong mọi điều kiện vận hành động cơ. 
• Hiệu suất động cơ tuyệt vời ở mọi điều kiện lái xe. 
• Bảo vệ vượt trội chống lại sự hình thành bọt, rỉ sét và ăn mòn. 

 


